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zatytułowanei:
Automatyczne generowanie instrukcj i obsługi dla aplikacj i internetowych

1. Problem badawczy i jego znaczenie
Recenzowana praca jest poświęcona obszarowi problemowemu doĘczącemu przygotowania i
wykorzystania dokumentacji u4'tkowej systemów informatycmych' Wyróżnienie tego obszaru
spośród ogółuzagadnień dotyczących w1twarzaniai uĄ.tkowania systemów informatycmych jest
zasadne poniewaz:
. wymagania dotyczące dokumentacji uĄtkowej są inne niŻte, dotyczące dokumentacji
projektowej, zarówno co do treścijak i formy prezentacjt fych treści, poniewaz dokumentacja

o

urytkowa jestprzeznaczona dla specyficznej kategorii odbiorców (ufikowników systemu) i
powinna skutecmie wspomagać osiąganie celów Ęch odbiorców,

dokumentacja uzytkowa powinna uwzględniać specyficmy (czasem stosunkowo niski)
poziom przegotowania informaty cznego uzytkownikó w oraz powinna' mówić' do

użytkowników bardziej językiem dziedziny aplikacyjnej niŻ językiem dziedziny

.

informatycznej,

użytkownicy maja prawo popełniać błędy w trakcie posługiwania się systemem, a
dokumentacja uzytkowa powinna byó prezentowana w taki sposób, by wspomagaó unikanie i
ewentualna korektę błędów uŻytkownika.

PowyŻsze ograniczenia są w rómym stopniu brane pod uwagę w trakcie przygotowywania
dokumentacji u4ltkownika, co skutkuj e zróŻnicowaną jakością tej dokumentacji. Typowa obecnie
Stosowana praĘka, to opracowywanie dokumentacji u4rtkowej ptzezuczestników procesu
wytwórczego, często jako dodatek wytwarzany już po lub bezpośrednio przed zakończeniem prac
rozwojowych. Poniewaz jednak prakĘcmie stosowane systemy podlegają zmianom i ciągłemu
rozwojowi, ręcznie wytworzona dokumentacja stosunkowo szybko podlega dezintegracji' co wymaga
ponawianych nakładów na jej aktualizację lub prowadzi do znacmych rozbiemości pomiędzy
obrazem systemu prezentowanym uzytkownikowi w dostępnej mu dokumentacji, a stanem

rzecrywisĘm'

Warto podkreślić, Że znaczenie dokumentacji uzytkowej zostało rozpoznane i docenione w
inŻynierii oproglamowania, co znalazło swoje odzwierciedlenie w standardach i zaleceniach mających
na celu propagowanie dobrych praktyk dotyczących tej materii. Stanowią one również źródło prry
doborze kry.teriów j akościowych słuzących ocenie dokumentacj i uĄ'tkowej.

obecny stan w zakresie dokumentacji uĄrtkowej systemów informaĘcznych mozna
scharakteryzować następuj ąco :
o dokumentacja jest tworzona 'ręcmie' i wymaga znacznych nakładów pracy'

o

dokumentacja łatwo się dezaktualizuje w stosunku do innych reprezentacji systemu
(dokumentacji projektowej, kodu), a zaradzenie tej sytuacji wymaga dodatkowych nakładów,

'
'

istnieją kryteria jakoŚciowe dotyczące dokumentacji uĄ.tkowej jednak ich praktycme
stosowanie nie jest powszechne (miedzy innymi ze względn na ich komplikację),
model korzystania z dokumentacji uĄtkowej ulega zmianom: obecnie w wielu wypadkach
dokumentacja ta jest dostępna on-line, w sposób tualeŻniony kontekstowo oraz interakfywnie.

Cęlem przedłoŻonej rozprary było zbadanie moŻliwościautomatycznej generacji dokumentacji
uĄ'tkowej oprogramowania na podstawie juŻ istniejących dokumentó w zwiąźanych z
irocesem
wytwórcrym przy załoŻeniu' ze automaĘcmie wygenerowana dokumentacja nió będziegorszej

j

ako ści niz dokumentacj a wytwor zona tr ady cy jnie.

Zakręs zreaIizowanych badan obejmuje w szczególności poszukiwanie nowych, prosts4uch
kryteriów oceny jakości dokumentacji uzytkowej i ich uzasadniónie, analizę interatcji urytkownika,
których składnia daje się opisać wyraŻeniami regularnymi oraz propozycję mechanizmów
wspomagających te interakcje' oraz analizę możliwościautomatycznej genbracji dokumentacji
uzytkowej z dokumentacji projektowej, l(órej zakres odpowiada przyjęymwcźeśniejzałoŻeniom'
OpróczrorwaŻń analił,cznych orazproporycji odpowiednich aĘorytmów ztealizowano również
badania empirycme w postaci kontrolowanych eksperymentów i śtudiów pr4rpadku, mające na
celu
wykazanie realizowalności proponowanych rozwi ęań orazocenę ich skuteczności'
UwaŻam. ze tak postawiony problem badawczy ma charakter naukowy a ztea|izowany zakres
badań jest adekwatny do załoŻonych celów badawczych. Metody altomatycznego generowania
dokumentacj i uzytkowej o odpowiedniej j akości maj a równie Ż z;racz;rry poienc;ai pralc yczny gdyŻ

,

mogą prowadzic do obnizenia pracochłonności zwlęanej zwytworzenióm doiumentaóji uzytiowej,
poprawienia aktualności dokumentacji oferowanej ufikownikorn oraz obiektywizacji procesu
zapewnianiajakości tej dokumentacj i.

2.

Wkład autora

Zaprezentowana do oceny rozprawa zawiera fragmenty zaczerpnięte Z prac publikowanych
Z innymi współautorami. Istotna jest więc nie tylko ocena tieścimeryo
rycznych
zawarĘchw rozprawie' ale równiez wyróznienie i ocena wkładu wniesionego w te treściprzez Autora
rozptaw (w stosunku do innych współautorów).

przez Autora wraz

Główne wyniki rozpraw Są Zawarte w rozdziałach od 4 do 6. Wyniki te zostaĘ opublikowane
w czasopismach międzynarodowych orM w raportach technicznych.

Rozdział 4 wprowadza model jakościdokumentacji uzytkowej nazwany CoCA (Comp|eteness,
operability, Correctness, Appearance) oraz dwie techniki związane ż;.go
'u'iorowaniem.
Model COCA został zbudowany na podstawie istniejących juz modeli słuzących temu Samemu
celowi, a jego główną intencją było uproszczenie tych modeli poprzezortogonalizaóję kryeriów

oceny (i w ten sposób usuniecie zbędnej nadmiarowoŚci) przy jednoczesnym zagwarantowaniu
wystarczającego pokrycia istotnych aspektów jakościowych (kompletnośii mooetu;. W rozdzialeĘm
szczegółowo wyjaśniono i uzasadniono konstrukcję proponowanego modelu' Posługując się
podejściem GQM zaproponowano mechanizm oceny dokumentacji uzytkowej, ktory jato punkt
wyjściaprzyjmuje cŻery główne charakterystyki COCA, przypisuje im pytania unuiity"rr" rrzwiązane z nimi metryki (indykatory) jakości.Szczegółowo opisana p.oiódu.a oceny dokumentacji
wyjaśnia w jaki sposób metryki te są zbierane w kontekście rólŻnychiól pełnionych w trakcie
przeglądu oraz w jaki sposób prowadzą do konkluzji wynikającej z takięo przęlądu. W
szczególności, dla oceny operowalnoŚci zaproponowano metodę DET (oocumeńtation Evaluation
Test)' k1órą wywiedziono ze znanej metody Browser Evaluation Test'
Badania opisane w tym rozdziale zostĄ udokumentowane w artykule opublikowanym (wraz
z
promotorem pracy) w czasopiśmie Software Quality Journal w roku 20l4' Deklarowany
wkład
Kandydata obejmował: współautorstwo w opracowaniu modelu coCA, współautorstwó metod
oceny
zgodności z tym modelem, realizację eksperymentów i studiów pr4lpadku ó.u, op.u.o*anie profili
jakościowych COCA i DET'

Rozdział 5 opisuje metodę automatycmej generacji wyjaśnień odnoszących się do wybranych
elementów składni opisującej interakcje z u4'tkownikiem. Dostarczanie takich dodatkowych
wyjaśnień w trakcie interakcji uŻytkownika z systemem ma istotne znaczenie, gdyŻpomłala mu lepiej
ztozumieć zakres i ograniczenia mviązane z tą interakcją oraz chroni uzytkownikapized,
popełnianiem błędów. W badaniach ograniczono się do wyrazeń regularnych' Przyjęto równteŻ, Że
automaĘcznie generowane wyjaśnienia powinny obejmować wyjaśnienie tekstowe (byó moze w
różnych językach naturalnych), zobrazowanie diagramu syntaĘcznego opisującego element, którego
wyjaśnienie do$czy orazprryI<łady zarówno poprawnych jak i błędnych wejśćmviązartychztym
elementem.

W celu zarzadzaniaprocesem generacji wyjaśnień Zaproponowano dziedzinowo zorientowany

jęzłk, w którym zostały wyraŻone reguły przypisujące elementom analizowanej składni

odpowiadające im wyjaśnienia. Taki regułowy opis moŻe być poddany rómorakim analizom i moze
być odwzorowany w rożmych jęrykach docelowych.

W c e lu auto matyc Zne go ge nerow ania pr rykJadów i ko ntrp ruyl<ł adow wykorzy s tano
mechanizmy (kontrolowanego) 'uszkadzania' wyraŻeń regularnych wykorzystując róme heurystyki na
temat sposobów powstawania takich uszkodzeń.
W celu walidacji złoŻonych propo4'cji dokonano implementacji zaproponowanych
mechanizmów a następnie wykorzystano to narzędzie w ramach eksperymentu, którego celem była
ocena cry automatycmie generowane wyjaśnienia są ,,konkurencyjne' w stosunku do wyjaśnień
opracowanychprzez człowieka. 15 studentów specjalności inzynierii oprogramowania opracowało
,,ręcznie" wyjaśnienia doĘczące 5 v,ytaŻen regularnych. Wyjaśnienia takie zostaĘ rowneŻ
wygenerowane automaĘcmie. Następnie ponad 200 uczestników eksperymentu uzywało tych
wyjaśnień podczas oceny przykładowych interakcji z systemem. otrą,mane wyniki eksperymentów
potwierdziĘ, że jakośćwyjaśnień generowanych automatycmie jest (z niewieiką przewagą) biska
jakościwyjaśnień opracowanych,,ręcmie''.
Badania opisane w tym rczdziale zostĘ udokumentowane w raporcie Politechniki Pomańskiej
(RA-10/2014) zudziałem dwóch współautorów (J. Nawrocki i M. ochodek) oraz wykorzystują
wyniki opublikowane wcześniej przez Autorarozpraw wrazzpromotorem w czasopiśmie
Foundations of Computing and Decision Systems' Wkład Kandydata obejmował współautorstwo
propozycji i implementacji metod automatycznej generacji orazrealizację badań eksperymentalnych.

Rozdział 6 dotyczy problemu automatycznej ekstrakcji i kompozycji dokumentacji
uzytkownika zinnych dokumentów powstających w trakcie procesu wytwórczego. W sźczególności
stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, ery i w jakich warunkach dokumentację uzytkownika
odpowiednio wysokiej j akościmożma otrzymać automatyczn ie, poprzez przetsr,,oizenie juz

istniejących dokumentów (powstających w procesie w1.twórczym), bez pótrzeby angazowania do tego
zadania dodatkowych zasobów pracy ludzkiej. Badania zostały przeptowad,zor" prĄ załoŻeniu, Że
dokumentacja, która powstaje w procesie wytwórczym obejmuje uzasadnienie bimesowe,
specyfikację wymagań względem oprogramowania (obejmującą wymagania funkcjon alne wraz z
przypadkami uĘcia, wymagania pozafunkcjonalne orazograniczenia) oraz dokurnentację testów
akceptacyjnych. Szablon reprezentujący strukturę dokumentacji uzytkownika opracowano na
podstawie badań literaturowych (artykuĘ naukowe' zalecania i standardy).
Przy Ęch założeniachZaproponowano róme warianĘ generacji dokumentacji uąytkownika
powstającej poprzez automatyczne wypełnienie struktury szablonu informacją pozyskiwaną z
dokumentów projeldowych. Metodę doboru i kompozycji treścizawartej w dokumentacji uzytkowej
poddano doskonaleniu na podstawie wiedzy eksperckiej pozyskanej w trakcie czterechśesji z

udziałem dwóch doświadczonych programistów oraz dwóch doświadczonych u4ltkowników
systemów informatycznych.

W celu walidacji Zaproponowanego podejściawykorzystano powszechnie dostępny system
Plagiat.pl. Zewzględu na brak dostępu do jego dokumentacji projektowej, niezbędne d^o
automatycznej generacji dokumentacji uĄ.tkownika elementy zostały odtworzone sŻucznie. Profil

jakościowy dokumentacji uzytkowej tego systemu został opracowany Zwykorzystaniem
metody
-

COCA i został wykorzystany do oceny wytworzonej dokumentacji uatkowej.
Z udziałem 3 ekspertów oraz 16 studentów (docelowych uzytkowników systemu, którzy nie

mieli z nim wcześniejszego doświadczenia) dokonano eksperymentalnej oceny wygenerowanej
automatycznie dokumentacji (eksperci koncentrowali się na kompletności i póprawności informacji
zawartej w dokumentacji uzykowej natomiast studenci dokonali oceny Zpomocą metody DET
oiaz
oceny zgodnie kryteriami modelu COCA.

Wyniki tych ocen wskazują, Że automatycmie wygenerowana dokumentacja nie odbiegała

jakościąod dokumentacji oryginalnej. Niewątpliwie najsłabszym elementem tej
óceny jest fakt, ze

dokumentacja projektowa zostalaodtworzona na potrzeby eksperymentu, a wiec nie mózna
v"ykluczyć, Że zawarte w niej treści były tworzone pod kątem ich przyszlego wykorzystania
w trakcie
automatycznej generacji dokumentacji uzytkowej. Dlatego teŻtenwynik ialeĘ traktować jako
wstępny i wymagający potwierdzenia w dalsrych badaniach przeprowadzony.ń w bardziej
realistycznych warunkach.

Kandydat deklaruje' Że jago wkład w badania opisane w rozdziale 6 (i udokumentowane w
raporcie Politechniki Pomańskiej RA-13.20l4 wrMZdwoma współautorami _ J Nawrockim i S.
Kopczyńską) obejmował: współautorstwo metod generacji dokumentacji uĄłkowej i ich
implementacji, przeprowadzenie badań eksperymentalnych orazbadań dosk'onalących oraz analizę
i
interpretację uzyskanych wyników eksperymentalnych.

3. Poprawność
Rozprawa zostałaprzygotowana w języku angielskim. Jest napisana starannie i z dbałościąo
szczegoĘ' Liczy 168 stron obejmujących wstęp , pięć rozdziałów mery.to
rycznych oraz
podsumowanie. Do pracy dołączono równiez trzy dodatki (A, B i C) oraz-bibliografię
i listę
uĘwanych skrótów. Bibliografia licry 156 po4ycji dobrze odzwierciedlającychźakrós i oblcny stan
badannlłiązanych z tematyką pracy.8 ztych prac to prace Autora rozprauy(wszystkie
współautorskie), 5 opublikowanych w czasopismach międzynarodowych (w tym ź zisty JCR)
oraz 3
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ateriałach konferen cji mię dzy narodowych.

adaul c za pr zy j ęta w rozprawi e obej mowała

:

ldentyfikację stanu obecnego w zakresie w1.twarzania dokumentaoji uzytkownika,
uwzględniając z-łviązane z Ęm nakłady orazupowszechnienie dobrych praktyk;

Przygotowanie 'narzędzia pomiarowego' obejmującego kryteria oceny jakości dokumentacji
uzytkowej oraz procedury Zastosowania tych kryteriów;
Wyłonienie zbioru referencyjnego obejmującego przypadki dokumentacji uĄtkowej

rzecrywisĘch systemów;

ProPoZYcję własnych metod generowania dokumentacji uzytkowej, w szczególności metody
generowania objaśnień do formularry oraz metody generowania instrukcji użytkownika
z
elementów dokumentacj i proj ektowej.

Eksperymentalną ocenę Zaproponowanych metod polegającą na porównaniu wytworzonej
z
ich pomocą dokumentacji uŻytkowej względem zbioru referencyjne go, przł uzyciu
Zaproponowanych Ęteriów.

Taka metodę badawcząuwaŻam za właściwąw kontekście przyjętego celu i zakresu badań.
Własne propozycje metod generacji dokumentacji uzytkowej zostĘ opracowane starannie
i
wystarczająco szczegółowo. Na podkreślenie zasługuje jawne wskizywańe przyjmowan ych
załoŻeit i
ograniczeń dotyczących kontekstu stosowania proponowanych metoó. gadańia elsperyńntalne
zostały starannie przygotowane i rzetelnie udokumentowane. Pozytywnie oceniam iówniez jawną
i
szcze gółow ą analizę walidacyj ną uzyskanych wyników eksperymentalnych.

ocrywiście, pr4'jęte ograniczenia wyjściowe mają wpĘw na to, na ile poztrtywne wyniki
eksperymentów przesadzają o zakresie praktycmej przydatności proponowanych metod.
Niektóre
uwagi dotyczącetej kwestii zawarłemw rozdzialę 5 niniejszej ."óen}i.

4. Wiedza kandydata
Rozdziały 2 i 3 recenzowanej rozprawy zaulierują informację kontekstową d,otyczącą
problemów mviaganych ztworzeniem dokumentacji uzytkowej oraz problemó* p.zei*ai
zania 1ęzyka
naturalnego. Natomiast w kazdym z rozdziałów zawierających własne p.opo'ycj.
$ozdziaŁy 4-, 5i 6)
Zawarto omówienie badań powiązanych zwystarczającymi odniesieniami do ióh'treści i zróóeł.
Na tój
podstawie oceniam, Że wiedza Kandydata w zakresie dziedziny objętej badaniami jest
wystarczająco
obszerna i głęboka. obejmuje zarówno wyniki innych powiązanych ternatycznie uaoan1at
równiez
wiedzę zawartąw odpowiednich regulacjach i standardach. Pozycje w spiśieliteratury jobrze
reprezentują dziedzinę badń oraz zawierają wystarczając wiedzę kontókstową , ,ń"r,
inzynierii
ą
oprogramowania.

5.

lnne uwagi

Ponizej, w sposób zbiorczy przedstawiłem uwagi, lctóre mi się nasunęły w trakcie
opracowywania niniejszej recenzji. Nie nalezy tych uwag traktować jakokrytycznych (w sensie
dosłownym). Maja one przede wszystkim na celu dokładniejsze wyjaśnienió źru"źeniir:ryskanych
wyników i zakre s u i ch pr akty cznej stosowalno ści.

l.

2.

Przy wdruŻaniu uzytkowników do systemów informatycznychzauwuŻalna jest tendencja
do
uczenia ich poprzez przyl<łady i interakcję (animacje, demonstracje), natomiast rola

odrębnego dokumentu w postaci tradycyjnej maleje. Czy i do jakiego stopnia proponowane
rozvviązania mogą być wykor4lstane w tym zmieniającym się paradygmacie?
Czy i jeŻeli tak, to w j aki sposób kompletnośćcharakterystyk j akościowy ch zaleĘ od profilu
uzytkowego? Innymi słowy, czy kłyteriakompletnościnie będą zależne od tego, w jakim
celu
i w jakim zakresie będzie uzytkowny dany system (a wiec będą róme dla różnych grup

uzytkowników)?
-t-

4.

5.

Wraz z rozwojem Systemu, dokumentacja uzytkownika podlega ewolucji co do fomy i treści.
C4l proponowane podejścia są stosowalne do procesów przyrostowej i ewolucyjnej budowy

oprogramowania?
Podczas przeprowadzonych eksperymentów wykorzystano głównie studentów kierunku
informatyka. Jednak systemy informatyczne są głownie przeznaczone dla nie-informatyków.
Czy i w jaki sposób mogło to wpłynąć na wyniki eksperymentów?
Na ile wyrazenia regularne pokrywają zakres rzecrywistych potrzeb mviązanych z

generowaniem wyjaśnień? Innymi słowy, w jakim stopniu pokrywają rzeczylvistepotrzeby
w
tym zakresie?
6.

7.

Czy model COCA mógłby byćuykorzystany do doboru zakresu zawartości dokumentacji
uzytkownika (proaĘwnie) a nie tylko do oceny tej zawartości (reaktywnie)?
Czy Autor widzi mozliwośćautomatycznego generowania dokumentacji uĄtkowej
dedykowanej roźrtym kategoriom uzytkowników (róme obszary zastosowań Systemu,

e Ęwy wynikaj
ąc e ze zł ó Żnic owani a ró l p ełniony ch pr ze z
uĄtkowników)?
W jakim stopniu proponowane w rozdzjale 6 podejście jest ograniczone koniecmością
wstępnego 'podrasowania' dokumentacji projektowej, innymi słowy, czy możmaje
stosować
w stosunku do dokumentacji projektowej wynikaj
ącej z.Ępowego' procesu rozwojowego?
Czy i w jakim stopniu ograniczato stosowalnośćproponowanej metody?

zt ó

8.

Żnic ow ane persp

9

6.

.

Automatyzacja oznacza, ze do pewnego stopnia tracona j est rola procesu tworzenia
dokumentacji uzytkowej jako elementu doskonalenia produl(u. Wydaje się, ze trudno to
skompensować, przezprzesuniecie akcentów na jakośćdokumentacji projek1owej

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę opinie zaprezentowane w poprzednich punktach i wymagania zdefiniowane
przez artykuł 13 Ustawy z dnia 14 marca2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym (z
poźniejsrymi zmianami)moja ocena rozpraw pod względemtrzechpodstawowych kry'teriów jest
następująca:

A,

Crł rozprawazawieraoryginalne

E

stawiając mak

X)

Zdecydowanie

rozłviązanie problem naukowego? (wybierz jedną opcję

Raczej TAK

TAK

Trudno

Raczej NIE

powiedzieć

Zdecydowanie

NIE

B. Czy po przeczytaniu rozprawy zgadzasz się, ze kandydat posiada ogólną wiedzę teoreĘczną w
dyscyplinie Informatyka lub Automatyka i Robotyka?

Zdecydowanie

Raczej TAK

TAK

E

n

Trudno
powiedzieć

E

D

Raczei NIE

NIE

C. Czł kandydat umiejętnośćsamodzielnego prowadzenia pracy naukowei?
Zdecydowanie

TAK

Raczej TAK

Trudno

powiedzieć

4

rŁf

z,a -l

tl

Zdecydowan le

Raczej NIE

tl

Zdecydowanie

NIE

